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† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
 
—Amen. 
 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, 
BIHOTZ-BIHOTZETIK; 
ESKERRIK ASKO, JAUNA 
ORAIN ETA BETI. 
 

1 Zure antzera, Jauna, 
gaitezela ibili 
zure antzera, Jauna, 
on eginez beti. 
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EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
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R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
Esan geike beharrizanak eraginda joten dogula 
Jainkoagana, beti eskale, baina ez haren hurta-
sunaren gozotasuna sumatzearren. Entzun dai-
guzan haren bihotzeko taupadak, eta onartu 
daigun isurten deuskun errukia: 
 
—Jesus Jauna, Aitaren bihotz errukitsua erakus-

ten deuskuzuna, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, Aitaren bihotz samur maitalearen 

barri emoten deuskuzuna, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, eskatzen eta otoitz egiten irakas-

ten deuskuzuna, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako oharra 
 

 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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kola, esanez: "Adiskide, emoidazak hiru ogi, bi-
hurtuko deuadaz- eta; lagun bat etorri jatak bi-
daian eta ez jaukat zer eskeini". Emon dagigun, 
besteak barrutik erantzuten deutsola: "Itzi nagik 
bakean! Atea itxita jagok eta umeak eta neu 
oheratuak; ezin naitekek emotera jagi". Hona 
Nik esan: adiskidea daualako ez bada ere, as-
pergarri izan ez dakion behintzat, jagi eta emon 
egingo deutso behar dauana». 
 Hauxe esaten deutsuet, beraz: «Eskatu, eta 
emongo deutsue Jainkoak; bilatu, eta aurkituko 
dozue; jo atea, eta zabalduko deutsue; eskatzen 
dauanak hartu egiten dau-eta, bilatzen dauanak 
aurkitu, eta atea joten dauanari zabaldu egiten 
jako. Zuetako norbaitek, aita izanik, semeak 
arraina eskatuta, sugea emongo ete deutso 
arrainaren ordez? Edota arrautzea eskatuta, es-
korpioia emongo ete deutso? Beraz, zuek, gaiz-
toak izanik ere, zeuen seme-alabei gauza onak 
emoten baldin badakizue, zenbatez gehiago ez 
deutse zeruko zuen Aitak Espiritu Santua 
emongo eskatzen deutseenei?» 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
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Gorena da, bai, Jauna,  
baina umilari deutso begiratzen;  
harroari, barriz, urrundik igarten. 
Larrialdian aurkitzean, bizia babesten deustazu 
arerioen amorruaren aurrean,  
eskua luzatu eta salbatzen nozu. R/. 
 

Dana egingo dau Jaunak nire alde.   
Jauna, zure maitasuna betikoa,  
ez itzi bertan behera zeure eskuen lana! R/. 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Zein da Jainkoaren zuzentasuna: gaizkilea zigortzea ete da, 
ala ha bere errukian hartzea eta hari parkamena eskeintzea? 
Ea zelan jabetzen garan horretaz. 
 
Hasiera liburutik   (Has 18, 20-33)  
 Egun hareetan, Jaunak esan eban: «Izugarria da Sodoma-
ren eta Gomorraren kontrako salakuntza, eta larriegia uri 
horreen pekatua. Salakuntza hori egia ala guzurra dan ikusi 
behar dot». 
 Gizasemeek handik urten eta Sodomarantz jo eben; 
Abraham, barriz, Jaunaren aurrean zutunik gelditu zan. Hu-
rreraturik, esan eutsan: «Benetan, errubagea ere galdu egin 
behar ete dozu errudunagaz batean? Beharbada, badira be-
rrogeita hamar errubage urian. Horreek ere galdu egin behar 
ete dozuz? Ez ete deutsazu parkatuko uriari berrogeita hamar 
errubageokaitik? Alde zugandik holakorik egitea, errubagea 
errudunagaz batera hilarazotea! Zelan jokatuko dozu, bada, 
bardin batagaz zein besteagaz? Zuk ez holakorik! Munduaren 
epaileak ez ete dau zuzenbiderik egingo?» 
 Jaunak erantzun eutsan: «Sodomako uri barruan berro-
geita hamar errubage aurkitzen baditut, uri osoari parkatuko 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko XVII. 
(hamazazpigarren) domeka hau ospatzeko eliz-
kizunera. Gure bizitzeak eskale ekarten gaitu 
sarritan, eta eskale agertzen gara Jainkoaren 
aurrean. Baina inoiz galdetu deutsogu gure bu-
ruari ea dakigunetz eskatzen, edo dakigunetz 
zer behar dogun? Behar bada, Jainkoari entzu-
nez ikasi geike harek gugandik zer itxaroten 
dauan, eta ikasiko dogu hari erantzuteko zer 
behar dogun… Sartu gaitezan horretarako gaurko 
liturgia honetan, jai giroan. Abestu daigun. 
 
Sarrera-abestia 
 
Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
 
Agurra 
 
† Erruki eta maitasun lez 
eta zelan eskatu irakasten bere Semeagan 
agertzen jakun Jauna goretsi daigun. 
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1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
 
OTOITZA 
 
Errukia eta maitasuna zaitugun Jainkoa: 
ez eiguzu itzi txarkerian jausten, 
senideaganako uste txarrik izaten, 
ingurua zikintzen eta deusezten. 
 
Biztu gugan zuganako uste on osoa 
eta baita gure senideaganakoa ere, 
alkarri bildurrik izan ez deiogun, 
alkarri harrera on egin eta parkatu baino. 
 
Laster baten nekatzen garan ezkero, 
emoiguzu otoitzerako behar dogun iraupena, 
zugazko hartu-emonetan nekatu ez gaitezan, 
senidearen hutsek etsipenera eroan ez gaiezan. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

Sal 137, 1-2a. 2bcd-3. 6-7. 8 
 

 
 

R/. Hotsegin neutsunean, 
           entzun ninduzun, Jauna. 

 
Eskerrak emoten deutsudaz, Jauna, bihotz-bihotzez,  
kantuz ospatzen zaitut aingeruen aurrean,  
eta zure tenplu santurantz begira ahuspezten naz.  
 
Eskerrak emoten deutsadaz zure izenari,  
zure maitasun eta leialtasunagaitik, 
paregabeak egin dozuz-eta  
zeure izena eta promesa. 
Dei egin neutsunean, erantzun zeustan,  
bihotzean kemena bizkortu. R/. 
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tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
ESKARIAK 
† Jesukristorengan, uste osoaz zuzendu geinte-
kioz Jainkoari. Aurkeztu deioguzan, eskale, gure 
gurariak: 
—Elizearen alde: eten barik egin daian otoitz, 

eta otoitz egiten irakatsi deien seme-alaba 
guztiei, eskatu deiogun Jaunari. 

—Otoitzetik, behar ez diran etekinak atara gura 
dabezanen alde: otoitzean Jainkoaren esane-
tara jartea bilatu daien eta senideen zerbi-
tzurako indarra, eskatu deiogun Jaunari. 

—Otoitza alde batera itzita daukenek otoitze-
rako Jesusen gogoaz jantzi daitezan, Jainkoa-
ganako uste ona biztu dakien, eskatu deiogun 
Jaunari. 

—Otoitzerako alkartzen garanok behartsuengana 
eta ingurua jainkozale bihurtzera bialduak ga-
rala sumatu daigun, eskatu deiogun Jaunari. 

† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
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deutsat hareekaitik». 
 Eta Abrahamek barriz: «Ausardia da benetan hauts eta 
errauts nazan honek neure Jaunari berba egitea. Jazo daiteke 
berrogeita hamarrera heltzeko bost falta izatea; uri osoa 
hondatuko ete dozu bost horreekaitik?» «Ez —erantzun eutsan 
Jaunak— , ez dot hondatuko, urian berrogeita bost aurkitzen 
baditut». Oraindino ere Abrahamek: «Jazo daiteke berrogei 
besterik ez izatea». Jaunak erantzun: «Ba, ez dot hondatuko 
berrogei horreekaitik». 
 Orduan, Abrahamek esan eutsan: «Ez zaitez hasarratu, 
ene Jauna, berbetan jarraitzen badot. Jazo daiteke hogeita 
hamar besterik ez izatea». «Ez dot hondatuko, hogeita hamar 
aurkitzen baditut», erantzun eutsan Jaunak. Abrahamek ba-
rriro: «Badakit ausartegia  nazala; baina jazo daiteke hogei 
besterik ez izatea». Jaunak erantzun: «Ez dot hondatuko ho-
gei horreekaitik». Eta Abrahamek: «Ez hasarratu, Jauna, 
beste behin berba egiten dadeutsut. Jazo daiteke hamar bes-
terik ez izatea». Jaunak erantzun eutsan: «Ez dot hondatuko 
hamar horreekaitik». 
 Jaunak, Abrahamegaz berbetan amaitu ostean, alde egin 
eban, eta Abraham bere txabolara bihurtu zan. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
Jabetuta dago Paulo beragan Jesukristoren Barri Onak eragin 
dauanagaz, eta horixe da guretzat gura izango leukena… En-
tzun deigun. 
 
San Paulo Apostoluak Kolosarrei egindako gutunetik   (Kol 
2, 12-14) 
  
 Senideok: Bateoaren bidez, Kristogaz hobiratuak izan 
zaree, eta biztu ere, Beragan biztu zaree, Ha hildakoen arte-
tik biztu eban Jainkoaren ahalmenean sinestuz. 
 Sasoi batean, hilda zengozen zeuen pekatuakaitik eta 
erdainbakoak zineelako; baina Jainkoak biziarazo egin zaitue 
Kristogaz batera, pekatu guztiak parkaturik. Gu gaitzesten 
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ginduzan epai-agiria hondatu egin dau eta kurutzean josiz 
ezereztu. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Gauza asko eskatzen deutsoguz Jainkoari. Eska-
tzen ete deutsogu otoitz egiten jakiteko grazia? 
Egin deiogun harrerea ebanjelioari, Aleluia 
abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 11, 1-13) 
 Aldi haretan, Jesusek otoitzean ziharduan 
leku batean; amaitu ebanean, bere ikasleetako 
batek esan eutsan: «Jauna, irakatsi egiguzu 
otoitz egiten, Joanek bere ikasleei irakatsi eu-
tsen lez». 
 Jesusek esan eutsen: «Otoitz egitean, esaizue: 
"Aita, santu izan bedi zure izena, 
etor bedi zure erreinua, 
emoiguzu egunean eguneko ogia, 
eta parkatu gure pekatuak 
guk ere zor deuskuen guztiei 
parkatzen deutsegun ezkero, 
eta ez gu tentaldira eroan"». 
 Gero, esan eutsen: «Emon dagigun, zuetako 
batek adiskide bat dauala eta gauerdian jator-


